
Technické údaje
Základ: speciální disperze bez obsahu

rozpouštědel

Barva: červenofialová

Hustota: 1,0 kg/l

Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C

Pracovní teplota a teplota podkladu:

ne nižší než +5 °C

Spotřeba materiálu:

- 100 - 150 g/m² v závislosti na sa-

vosti podkladu a nanášecím nástroji

-40 - 50 g/m² v závislosti na savosti

podkladu, aplikujte SCHÖNOX KH FIX

pomocí válečku před aplikací SCHÖ-

NOX iFLOOR

Doba čekání:1

-přibl. 60 minut u podkladů na bázi

síranu vápenatého

-přibl. 60 minut u sádrové omítky

-přibl. 10 minut na cementových pod-

kladech (cementových potěrech, be-

tonu)

-přibl. 10 minut na sádrokartonových

deskách
1při 20 °C a rel. vlhkosti 65 %, teplota

podkladu ≥ 15 °C

Všechny hodnoty jsou jen přibližné,

podléhají místním klimatickým odchyl-

kám.

Vlastnosti výrobku
EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

PLUS

bez obsahu rozpouštědel podle TRGS

610

pro vnitřní i vnější použití

splňuje požadavky MED (Marine Equip-

ment Directive) 2014/90/ EU

připravený k použití

dobrá penetrovatelnost

odolný proti zmýdelnění

krátká čekací doba

rychleschnoucí

na stěny a na podlahy

vhodný pro podlahové vytápění

snadno aplikovatelný

lze stříkat

zlepšuje adhezi k podkladu

váže zbytkový prach

Aplikace
SCHÖNOX KH FIX je vhodný jako speci-
ální penetrace:
jako penetrace pro pojení prachu a

zlepšení adheze vyrovnávacích stěrek

SCHÖNOX před pokládkou krytin po-

mocí válečkem aplikovatelného lepidla

SCHÖNOX iFLOOR.

na sádrové potěry před vyrovnáváním

zejména pomocí cementových vyrov-

návacích stěrek na podlahy.

na přírodní anhydritové potěry před

vyrovnáváním pomocí cementových

nebo sádrových vyrovnávacích stěrek

na podlahy.

na betonové nebo cementové potěry

ve vnějším prostředí před vyrovnává-

ním pomocí vhodných cementových

podlahových vyrovnávacích stěrek.

na sádrové omítky, cementové a vá-

penocementové omítky, sádrokartony

(řezané hrany) před vyrovnáváním po-

mocí cementových nebo sádrových

stěnových vyrovnávacích stěrek

pro penetraci mezi podlahovými a stě-

novými vyrovnávacími stěrkami, apli-

kovanými ve více vrstvách

na betonové stěny a stropy před vyrov-

náváním pomocí cementových nebo

sádrových stěnových vyrovnávacích

stěrek

k navázání zbytkového prachu před le-

pením parket do SCHÖNOX polymero-

vých lepidel.

Požadavky na podklad
Vyschlý podklad musí vykazovat dosta-

tečnou pevnost, únosnost a stabilitu

Z podkladu odstraňte zbytky prachu,

špíny, oleje, tuku a volných částic, které

snižují adhezi.

Čisté, zbavené výkvětu, slinutých vrs-

tev, oddělujících látek, částic podporu-

jících korozi či jiných rušivých vrstev.

Nesoudržné vrstvy nebo všechny "dro-

livé" části podkladu je nutné mecha-

nicky odstranit např. broušením, tryská-

ním nebo frézováním.

Nestabilní staré krytiny, například kli-

hové barvy, je nutné odstranit.

Platí požadavky příslušných platných

norem, směrnic a technických listů.

Poměr míchání
SCHÖNOX KH FIX aplikujte neředěný.

Doporučený způsob práce
SCHÖNOX KH FIX je speciální penetrace

s velmi nízkými emisemi a před použi-

tím se musí promíchat nebo protřepat.

Naneste neředěný a saturovaný SCHÖ-

NOX KH FIX pomocí válečku s jemnými

póry, např. molitanového nebo podob-

ného, rovnoměrně na suchý podklad.

Zabraňte vzniku kaluží.

SCHÖNOX KH FIX lze stříkat.

Následující kroky proveďte s dodrže-

ním uvedených dob schnutí.

Nástroje ihned po použití omyjte vo-

dou.

| www.schonox.cz |

Technický list

SCHÖNOX® KH FIX
Speciální disperzní penetrační nátěr odolný proti hydrolýze k okamžitému použití s vysokou penetrací
pro minerální podklady jako ochrana proti vlhkosti, penetrační nátěr a pro snížení savosti. Zvláště vhodná

jako penetrační nátěr na podklady na bázi síranu vápenatého s krátkou dobou schnutí. Pro vnitřní i vnější

použití.
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Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a

použití našich výrobků, jsou založeny na našich zna-

lostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlou-

holetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při stan-

dardních podmínkách a řádném skladování a použí-

vání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpraco-

vání a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, růz-

nému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být po-

stup na základě uvedených informací, ani jiných psa-

ných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokoji-

vého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy

Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí proká-

zat, že předal písemně včas a úplné informace, které

jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu po-

souzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet vý-

robky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.

Především musí být zohledněna majetková práva

třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podlé-

hají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujis-

těte se prosím vždy, že postupujete podle nejnověj-

šího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu

s dalšími informacemi k dispozici na našem technic-

kém oddělení nebo na www.sika.cz

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

http://www.schonox.cz

Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém

kvality a environmentálního managementu podle

ČSN ISO 9001 a 14001.

SCHÖNOX® KH FIX
Technický list
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Balení
5,0 kg plastový kanystr

1,0 kg plastová láhev (16 lahví v krabici)

Skladování
SCHÖNOX KH FIX skladujte na chlad-

ném a suchém místě, kde nemrzne.

Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném

obalu).

Otevřená balení musejí být ihned po

použití uzavřena a spotřebována co

nejdříve.

Likvidace
Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte

v souladu s předpisy.

Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte

místní legislativou.

EMICODE
EC 1PLUS: velmi nízký obsah emisí

GISCODE
D1 - disperzní lepidla a penetrace bez

obsahu rozpouštědel

EDP - vlastní prohlášení
Sika Deutschland GmbH prohlašuje, že

tento produkt splňuje kritéria Environ-

mental Product Declaration acc. - ISO

14025 a EN 15804

Deklarace je dostupná pro stažení na

adrese www.schonox.cz v SCHÖNOX

KH FIX.

Pokyny
Nástroje ihned očistěte ve vodě.

Platí požadavky příslušných platných

norem, směrnic a technických listů.


